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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Робота присвячена актуальному питанню педіатрії -  вивченню особливостей 

клінічної картини шигельозу в дітей, який перебігає на фоні цитомегаловірусної 

інфекції (ЦМВІ). Актуальність теми обумовлена кількома причинами. По-перше, 

шигельоз залишається одним з поширених захворювань дитячого віку, що 

супроводжуються діареєю. Згідно даних ВООЗ, в економічно не розвинених країнах 

щорічно на шигельоз хворіють до 600 тис. дітей і це захворювання спричиняє понад 

100 тисяч смертей. По-друге, результати досліджень останнього десятиліття 

змушують переглянути ставлення до даного захворювання через зростання кількості 

поєднаних інфекцій та коморбідних станів у пацієнтів. При цьому відомо, що 

наявність супутньої патології впливає на формування різних варіантів перебігу 

основного захворювання, а також те, що в останні десятиріччя постійно зростає 

кількість дітей із персистуючою та рецидивуючою герпесвірусною інфекцією. Серед 

всіх вірусів герпес-групи саме цитомегаловірус є найбільш поширеним, 

терапевтично складним та в значній мірі імуно-непередбачуваним. Між іншим 

відомо, що саме своєчасність, сила та адекватність імунних реакцій хворого
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відіграють одну з провідних ролей у маніфестації, розвитку та перебігу будь-якого 

патологічного процесу, в тому числі і шигельозу.

При цьому, імуно-патогенетичні механізми розвитку шигельозу в дітей 

вивчені не повно; окремі складові розвитку та перебігу хвороби залишаються не 

з’ясованими, дискусійними з наукової та практичної точки зору. Тим більше, в 

доступній літературі практично відсутні роботи, присвячені особливостям 

патогенезу, клініці, перебігу ко-інфекції шигельозу та ЦМВІ у дітей.

Отже, проведене досліджень щодо вивчення клінічної картини шигельозу у 

дітей на фоні ЦМВІ, а також встановлення особливостей реакції певних цитокінів, 

зокрема -ІЛ-Ір, ІЛ-4 та ФНПа та клітинної і гуморальної ланок імунної відповіді 

(популяцій імунних клітин СБЗ+, СБ4+, С08+, С019+ крові, рівня основних 

імуноглобулінів крові хворих) є доцільним та актуальним, адже сприяє 

поглибленню знання про патогенез коморбідних захворювань і розширює 

можливості вдосконалення ранньої діагностики цитомегаловірусної інфекції у дітей, 

хворих на шигельоз, та прогнозування перебігу цієї кишкової інфекції у дітей.

ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ ТА

ТЕМАМИ
Дисертаційну роботу виконано відповідно до науково-дослідної роботи 

кафедри дитячих інфекційних хвороб Харківського національного медичного 

університету «Клінічне значення імунних механізмів у розвитку патологічного 

процесу при мікст-інфекціях у дітей, 2017-2019», № держреєстрації 0114Ш03393 та 

«Значення герпес-вірусної інфекції у формуванні клінічного перебігу шлунково- 

кишкових захворювань інфекційної етіології у дітей, 2020-2022», № держреєстрації 

021011102471; та кафедр педіатричного профілю ХНМУ «Медико-біологічна 

адаптація дітей із соматичною патологією в сучасних умовах, № держреєстрації 

011Ш001400». Здобувач був співвиконавцем проведених робіт.

СТУПІНЬ ОБГРУНТОВАНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ НАУКОВИХ 

ПОЛОЖЕНЬ ТА ВИСНОВКІВ, СФОРМУЛЬОВАНИХ У ДИСЕРТАЦІЇ
Сформульовані в дисертації положення базуються на достатній кількості 

клінічного матеріалу, а саме автором виконано комплексне клініко-лабораторне
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обстеження 125 дітей віком від трьох до десяти років, хворих на шигельоз, які були 

розподілені на три групи за фактом наявності додаткового інфікування ЦМВ та 

активності перебігу ЦМВІ, також на результатах сучасних лабораторних методів 

дослідження и вдало підібраних методів статистичної обробки матеріалу з 

використанням програмного забезпечення.

До критеріїв включення пацієнтів у дослідження було віднесене обов’язкове 

підписання інформованої згода батьками або опікунами на участь у дослідженні, 

отже спосіб отримання даних не суперечить сучасним вимогам біоетики та 

морально-етичних норм виконання наукових досліджень.

Дисертаційна робота не має ознак порушення академічної доброчесності.

НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Наукова новизна полягає в тому, що дисертантом проведено комплексне 

обстеження присвячене вивченню клініко-параклінічних і імунологічних 

особливостей шигельозу у дітей з супутньою ЦМВІ. Порівняльний аналіз 

результатів обстеження відповідних хворих дозволив виявити клініко-параклінічні 

особливості захворювання, встановити діагностичні інформативні критерії перебігу 

хвороби та визначити імунопатогенетичну його основу. Автором виявлено 

цитокіновий дисбаланс у хворих на ко-інфекцію як в гострому періоді шигельозу, 

так і на етапі ранньої реконвалесценції. Визначено, що наявність у дітей активної 

ЦМВІ призводить до збереження підвищеного рівню прозапальних цитокінів ФНП- 

а та вмісту ІЛ-4. Доведено, що одужання дітей, хворих на шигельоз на фоні ЦВМІ, 

супроводжується збереженням знижених показників клітинної ланки імунітету, що 

свідчить про парціальне пригнічення активності клітинних імунних реакцій. 

Отримані дані можуть бути використані як один з критеріїв повноти одужання при 

шигельозі.

Автором розроблено та науково обґрунтовано алгоритм попередньої ранньої 

діагностики наявності ЦМВІ у хворих на шигельоз дітей, на підставі якого 

можливим стало прогнозування перебігу шигельозу. Крім того, отримані результати 

дозволили теоретично обґрунтувати напрямки вдосконалення терапії хворих на 

шигельоз дітей з супутньою ЦМВІ.
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ТЕОРИТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
обумовлене, в першу чергу, розширенням діапазону знань практичного лікаря 

з патогенезу шигельозу в дітей як у вигляді моно-інфекції, так і у випадку його 
поєднання з ЦВМІ.

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ РОБОТИ
Автором запропоновано діагностичну таблицю, на підставі якої в дебюті 

шигельозу з урахуванням клініко-імунологічних даних можливо з високою 

вірогідністю виявити наявність у пацієнта ЦМВІ. Запропонований алгоритм ранньої 

діагностики ЦВМІ у дітей з шигельозом дозволяє на ранніх етапах хвороби не 

тільки виявляти супутню ЦМВІ, а й об’єктивно прогнозувати вірогідний перебіг 

кишкової інфекції. Отримані результати впроваджено, що підтверджено патентом на 

корисну модель № 142318 U Україна, МПК G01N 33//48 «Спосіб ранньої 

діагностики цитомегаловірусної інфекції у дітей, хворих на шигельоз».

Практичні рекомендації базуються на отриманих результатах та можуть бути 

швидко імплементовані в роботу ЛПЗ педіатричного профілю, що буде сприяти 

удосконаленню лікувально-діагностичного процесу як на до госпітальному етапі, 

так і в умовах стаціонарного перебування хворого.

ПОВНОТА ОПРЕЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 

МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Результати дисертаційної роботи повністю оприлюднені. За матеріалами 

дисертації опубліковано 15 наукових праць, зокрема 2 статті в іноземних виданнях, 

одна з який у Scopus, 2 - у  фахових виданнях України, рекомендованих МОН 

України; отримано 1 патент на корисну модель та опубліковано 10 тез у матеріалах 

з’їздів та науково-практичних конференцій.

Результати дисертаційної роботи впроваджено у лікувальну практику обласної 

дитячої інфекційної клінічної лікарні (ОДІКЛ), обласної інфекційної клінічної 

лікарні (ОДКЛ) м.Харкова, Університетській клініці Запорізького державного 

медичного університету; у навчальний процес кафедр інфекційного профілю 

ХНМУ, Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО), кафедри 

інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету.
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертацію викладено на 165 сторінках машинописного тексту та побудовано 

у відповідності до вимог щодо дисертаційних робіт на здобуття ступіню доктора 

філософії. Основна частина включає анотацію, вступ, огляд літератури, 5 розділів 

власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів, висновки, практичні 

рекомендації, список використаних джерел та додатки. Перелік використаної 

літератури містить 172 джерел, з яких - 73 кирилицею і 99 -  латиницею. Робота 

ілюстрована 29 таблицями та 34 рисунками.

У вступі аргументована актуальність обраної теми та доцільність проведення 

дослідження. Автором сформульовані мета та завдання. Метою дослідження було -  

удосконалення діагностики цитомегаловірусної інфекції у дітей, хворих на 

шигельоз, на основі виявлення особливостей клінічних проявів захворювання, 

реакції інтерлейкінів крові та імунного статусу дітей. Завдання відображають шляхи 

та засоби реалізації мети, сформульовані чітко і повністю відповідають меті 

дослідження. Також відображені наукова новизна і практичне значення отриманих 

результатів.

Огляд літератури свідчить про ерудицію автора з питань, що вивчались, 

написаний гарною мовою, читається із цікавістю. В цьому розділі викладено сучасні 

погляди на етіологію, епідеміологію, патогенез, клініку та лабораторну діагностику і 

терапію шигельозу та ЦВМІ. Вказана суперечливість результатів, отриманих 

різними авторами з вивчення клініко-імунологічних параметрів та цитокінового 

реагування хворих. Розділ закінчується короткими резюме аналізу літературних 

даних, що цінно і характеризує автора як логічно мислячу людину, здатну 

аналізувати й робити висновки та виділяти напрямки подальшої наукової діяльності.

Розділ 2 відображає правильність методичного і методологічного підходу до 

виконання роботи. Окреслено дизайн дослідження, наведені критерії включення та 

виключення із дослідження. Автором доцільно і вірно виконано підбір хворих, вибір 

методів дослідження, які включають визначення рівнів інтерлейкінів (ІЛ-1(3, ІЛ-4, 

ФНПа) та популяцій лімфоцитів крові (СОЗ+, СП4+, С08+, СО!9+), а також кількісне
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визначення імуноглобулінів А, М, в  крові. Використані в роботі методи досліджень 

є сучасними й об'єктивними, спеціальні методи досліджень детально описані. Крім 

того, дисертантом обрані сучасні методи статистичної обробки, які є 

високоінформативними та цілком відповідають визначеним завданням і дозволяють 

провести аналіз отриманих результатів.

У третьому розділі «Клініко-лабораторна характеристика шигельозу в дітей 

на тлі цитомегаловірусної інфекції» наведено порівняльну анамнестичну та клініко- 

лабораторну характеристику шигельозу в дітей без супутньої ЦМВІ (моно-інфекція) 

та з ЦМВІ (ко-інфекція). Дисертантом проведено глибокий аналіз клінічних проявів 

у залежності від фонової патології. Матеріал у таблицях представлено вдало, 

компактно.

Виявлено, що у дітей, хворих на шигельоз, який перебігає на фоні ЦМВІ, 

достеменно частіше реєструються перенесені захворювання (респіраторні інфекції, 

бронхіти, кишкові інфекції), наявність анемії та патології вагітності. Автором 

виявлено особливості клінічного перебігу шигельозу при ко-інфекції, до яких 

відносяться більш високі цифри температурної реакції, гіперемію ротоглотки, 

збільшення лімфовузлів шийної групи, наявність абдомінального болю в 

навколопупковій ділянці, збільшення розмірів печінки, особливості реагування якої 

підтверджені результатами УЗД. Виявлені певні особливості гематологічних 

показників у хворих на ко-інфекцію. Показано що, лікування хворих на ко-інфекцію 

було більш тривалим, через збереження лихоманки, симптомів загальної 

інтоксикації, дисфункції кишківника та абдомінального білю, збереження 

патологічних домішок у випорожненнях, гепатомегалії. Розділ закінчується 

узагальненнями.

Найбільш суттєві результати дисертаційної роботи відображені у четвертому 

розділі «Показники системної запальної відповіді, клітинного та гуморального 

імунітету хворих на шигельоз на тлі цитомегаловірусної інфекції». В ньому 

наведено порівняльний аналіз, отриманих в групах спостереження, наступних 

показників: вміст про- і протизапальних цитокінів у динаміці захворювання 

(підрозділ 4.1), показники імунної відповіді хворих на шигельоз (підрозділ 4.2) та
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динаміка рівнів імуноглобулінів крові хворих (підрозділ 4.3). Проведено 

математичний аналіз досліджених показників, аналіз ступеня їх відхилень як 

окремих, так і підсистем, які вивчались (підрозділ 4.4). Надано структурний аналіз 

окремих показників клітинної і гуморальної ланок імунітету, цитокінів крові хворих 

на шигельоз (підрозділ 4.5).

За результатами відповідного аналізу виявлено, що гострий період шигельозу 

у дітей з латентною формою ЦМВІ супроводжується гіпокомпенсаторним типом 

цитокінового реагування (з максимальним зниженням вмісту ІЛ-1|3, концентрація 

якого суттєво відрізнялась від даних інших груп спостереження); пригніченням 

активності клітинних імунних реакцій (за зниженими показниками CD3+, CD4+, 

С08+-лімфоцитів); активацією роботи гуморальної ланки імунної відповіді (суттєве 

підвищення вмісту IgG).

Показано що, гострий період шигельозу в дітей на фоні активної ЦМВІ 

характеризується подібними змінами щодо хворих з латентною ЦМВІ, але із менш 

виразним зниженням вмісту ІЛ-1(3; суттєвішим пригніченням роботи клітинної 

ланки імунної відповіді -  знижені показники CD3+, CD4+, С08+-лімфоцитів не 

тільки у порівнянні до групи контролю, але й до дітей з латентною ЦМВІ; 

активацією гуморальної ланки імунітету (помірне підвищення вмісту IgG).

При цьому, до періоду реконвалесценції у хворих на ко-інфекцію визначено 

збереження ознаки напруги роботи цитокінового реагування (підвищений вміст ІЛ-1 

у хворих з латентною ЦМВІ, підвищення рівнів всіх цитокінів у хворих з активною 

ЦМВІ), пригнічення активності клітинних імунних реакцій (знижені рівні CD3+, 

CD4+, CD8+, максимально виражені у хворих з активною ЦМВІ) на тлі суттєвого 

підвищення вмісту CD19+- лімфоцитів із напруженням роботи гуморальної ланки 

імунної відповіді, яке є максимальним у хворих з активною формою ЦМВІ.

Розділ 4 ілюстрований таблицями, діаграмами і завершується резюме.

П’ятий розділ «Клініко-лабораторні та імунологічні критерії діагностики 

інфікування цитомегаловірусом дітей, хворих на шигельоз» присвячений розробці 

критеріїв ранньої діагностики ЦМВІ у хворих на шигельоз дітей, визначенню 

прогностичних критеріїв перебігу шигельозу в дітей.
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З цією метою здобувач проаналізував інформативність показників клініко- 

анамнестичних даних, клініко-параклінічних і імунних показників, показників 

системного запального процесу встановив їх діагностичну цінність в розробці 

алгоритму, заснованому на простому підсумуванні цифрових параметрів 

діагностичних коефіцієнтів. Автор визначив діагностичні коефіцієнти та їх 

інформативність і запропонував алгоритм діагностики супутньої ЦМВІ. Даний 

алгоритм дає можливість обґрунтовано проводити діагностику ко-інфекції та 

визначати обсяг терапевтичного втручання на ранніх етапах шигельозу. Розділ 

прикрашають виписки з історій хвороб, які наочно демонструють можливість 

використання запропонованого алгоритму.

У шостому розділі «Патогенетичне обґрунтування шляхів удосконалення 

терапії хворих на шигельоз» автором наводяться можливі шляхи удосконалення 

терапії хворих на шигельоз на фоні супутньої ЦМВІ, які витікають із наведених в 

дисертаційній роботі даних відносно особливостей імунологічного реагування дітей 

із ко-інфекцією.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів» узагальнює отримані дані. 

Написаний за традиційним принципом, а саме, обговорення отриманих результатів 

із існуючими науковими даними. У цьому розділі достатньо повно обговорені 

результати роботи в цілому, проведене співставлення власних і літературних даних; 

розділ достатній за обсягом і добре викладений.

Всі розділи завершуються переліком наукових робіт, в яких у повному обсязі 

висвітлені питання, що вивчалися.

Висновки та практичні рекомендації базуються на результатах проведених 

досліджень, відповідають меті та завданням дослідження, сформульовані чітко, 

ретельно зважені і обґрунтовані.

Поряд із позитивною оцінкою роботи, слід відмітити ряд зауважень, які не 

впливають на значущість проведеного дослідження:
- У дисертаційній роботі є поодинокі стилістичні та граматичні помилки;

-Розділ «Літературний огляд» перевантажений загальновідомими даними про

етю-патогенез шигельозу;
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-В деяких розділах автор наводить порівняння показників, які знаходяться в 

межах референтних значень.

Зазначені вище зауваження не є принциповими, не зменшують наукову і 

практичну цінність дисертації та в цілому не впливають на позитивну оцінку 
роботи.

При вивченні матеріалів дисертації виникли питання, на які бажано було би 

отримати відповіді під час дискусії:

1. Як саме апробовані та впроваджені результати Вашої роботи і чи плануєте 

подальше впровадження, наприклад у вигляді Інформаційного листа?

2. Що зумовило добір для дослідження пацієнтів такої вікової групи?

3. Чим Ви пояснюєте більш виразну запальну відповідь у пацієнтів із ко- 

інфекцією?

ВИСНОВОК

Спеціальність, якій відповідає дисертація
Дисертація здобувана Букія С.М. «Удосконалення діагностики 

цитомегаловірусної інфекції у дітей, хворих на шигельоз, на основі встановлення 

особливостей клініко-імунологічних проявів захворювання», яка подана на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії, повністю відповідає спеціальності 228 -  

Педіатрія.

Розглянувши наукові публікації за темою дисертації та проаналізувавши 

дисертаційну роботу Букія Сергія Миколайовича на тему «Удосконалення 

діагностики цитомегаловірусної інфекції у дітей, хворих на шигельоз, на основі 
встановлення особливостей клініко-імунологічних проявів захворювання» на

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія», 

галузь знань 22 «Охорона здоров’я», вважаю, що робота є закінченою науковою 

працею, яка виконана на сучасному методичному й методологічному рівнях із 

застосуванням адекватних лабораторно-інструментальних і статистичних методів 

під керівництвом доктора медичних наук, професора О.М.Ольховської, в якій 

запропоновано вирішення актуальної для педіатрії задачі -  удосконалення
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діагностики цитомегаловірусної інфекції у дітей, хворих на шигельоз, на основі 

виявлення особливостей клінічних проявів захворювання, реакції інтерлейкінів 

крові та імунного статусу дітей.

За своєю актуальністю, науковою і практичною новизною дисертаційна 

робота Сергія Миколайовича Букія на тему «Удосконалення діагностики 

цитомегаловірусної інфекції у дітей, хворих на шигельоз, на основі 
встановлення особливостей клініко-імунологічних проявів захворювання»
відповідає вимогам п. 10, 11 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 № 167, а 

сам автор заслуговує присвоєння ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 

«Педіатрія», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».
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